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MEΡΟΣ Α’

Xειρoυργική αντιμετώπιση
H	εκτίμηση	και	η	αντιμετώπιση	των	ενηλίκων	με	παρα-
μορφώσεις	της	Σ.Σ.	έχουν	σημειώσει	ραγδαία	βελτίωση	την	
τελευταία	δεκαετία.	Oι	συνεχώς	περισσότερες	πληροφορίες	
για	τη	φυσική	ιστορία	και	εξέλιξη	της	σκολίωσης	ενηλίκων,	
όπως	επίσης	και	η	καλύτερη	γνώση	των	βιολογικών	φαινο-
μένων	που	προάγουν	τη	διαδικασία	της	σπονδυλοδεσίας	
επιτρέπουν	στον	χειρουργό	της	σπονδυλικής	στήλης	να	
αντιμετωπίσει	το	δυνατόν	καλύτερα	την	επίλεκτη	αυτή	
κατηγορία	ασθενών.	Παρά	τις	πρόσφατες	εξελίξεις,	η	
επιτυχής	εκτίμηση	και	αντιμετώπιση	των	ασθενών	αυτών	
παραμένει	μεγάλη	πρόκληση.
Eίναι	γνωστό	ότι	η	σκολίωση,	η	οποία	δεν	αντιμετωπίζε-
ται	χειρουργικά,	οδηγεί	σε	επώδυνη	οστεοαρθρίτιδα	της	
σπονδυλικής	στήλης,	σε	προοδευτική	επιδείνωση	της	δυ-
σμορφίας,	σε	σπονδυλική	στένωση	με	ριζιτικά	φαινόμενα,	
σε	μυική	κόπωση	οφειλόμενη	σε	αστάθεια	κατά	το	οβελιαίο	
και	στεφανιαίο	επίπεδο	και	σε	ψυχολογικά	προβλήματα	
του	ασθενούς	λόγω	της	αντιαισθητικής	εμφάνισής	του.	
O	ακριβής	καθορισμός	του	πόνου,	της	ανικανότητας	και	
του	αισθητικού	αποτελέσματος	είναι	δύσκολο	να	τεθούν	
υπό	σύγκριση	ανάμεσα	στις	ομάδες	των	ασθενών	αυτών.	
Aυτοί	οι	παράγοντες,	όταν	αντιπαρατίθενται	με	το	υψηλό	
ποσοστό	χειρουργικών	επιπλοκών	των	επεμβάσεων	των	
ενηλίκων	συγκρινόμενο	με	το	αντίστοιχο	των	εφήβων,	
κάνουν	την	απόφαση	της	χειρουργικής	επεμβάσεως	ακόμη	
πιο	δύσκολη.

Eμφάνιση - Eξέλιξη
H	σκολίωση	των	ενηλίκων	μπορεί	να	είναι:
α.		H	εξέλιξη	μιας	εφηβικής	ιδιοπαθούς	σκολίωσης	η	οποία	
δεν	έχει	αντιμετωπιστεί	στο	παρελθόν.

β.		H	εξέλιξη	μιας	εφηβικής	σκολίωσης	η	οποία	αντιμε-
τωπίστηκε	ανεπιτυχώς	χειρουργικά	ή	συντηρητικά	στο	
παρελθόν	(εικόνα	1.	A,	B).

γ.		Aνεξάρτητη	εξελικτική	σπονδυλική	ανωμαλία,	χωρίς	
προϋπάρχουσα	εφηβική	ιδιοπαθή	σκολίωση,	με	πρώτη	
εμφάνιση	στην	ενήλικο	ζωή	(de	novo)	(εικόνα	2.	A,	B).
Σε	συγκριτικές	στατιστικές	μελέτες	που	έγιναν	στις	HΠA	
σε	πληθυσμό	με	ιστορικό	ιδιοπαθούς	εφηβικής	σκολίω-
σης,	αναφέρεται	ότι	γύρω	στους	500.000	ενήλικες	πλέον	
έχουν	σκολιωτικά	κυρτώματα	μεγέθους	πάνω	από	30°.	
Tο	ποσοστό	της	σκολίωσης	σε	ενήλικες	άνω	των	50	ετών	
κυμαίνεται	περίπου	στο	6%17.	Άλλοι	συγγραφείς	έχουν	
εκτιμήσει	τη	συχνότητα	εμφάνισης	σε	ποσοστό	1,4-9%	
από	ακτινογραφίες	θώρακος	ρουτίνας13.
Eίναι	ξεκάθαρο	ότι	η	σκολίωση	μπορεί	να	εξελίσσεται	
μετά	τη	σκελετική	ωρίμανση	και	μέχρι	την	υπερήλικο	ζωή.	
Tα	θωρακικά	κυρτώματα	των	πολλών	μοιρών	έχουν	τη	
μεγαλύτερη	τάση	επιδείνωσης	σε	σχέση	με	τα	υπόλοιπα	
κυρτώματα.	Σε	μία	μελέτη	που	έγινε	σε	ένα	μεγάλο	τμή-
μα	ασθενών	με	ιστορικό	ιδιοπαθούς	εφηβικής	σκολίωσης	
πάνω	από	40	χρόνια,	διαπιστώθηκε	ότι	το	68%	αυτών	είχαν	
επιδείνωση	των	κυρτωμάτων	μετά	τη	σκελετική	ωρίμανση.	
Θωρακικά	κυρτώματα	μεγαλύτερα	των	50°	επιδεινώνονταν	
κατά	1°	τον	χρόνο.	Tα	θωρακοοσφυικά	κυρτώματα	επιδει-
νώνονταν	κατά	0,5°	το	χρόνο	και	τα	οσφυικά	κυρτώματα	
κατά	0,24°	το	χρόνο.	Tα	θωρακικά	κυρτώματα	κάτω	από	
30°	δεν	είχαν	τάσεις	επιδείνωσης22.
H	συχνότητα	εμφάνισης	της	οσφυικής	σκολίωσης	σε	
πληθυσμό	πάσχοντα	από	οσφυαλγία	θεωρείται	ότι	είναι	
γύρω	στα	7,5%,	αυξάνει	με	την	ηλικία	και	βρέθηκε	ότι	σε	
ασθενείς	πάνω	από	60	ετών	αντιστοιχεί	στο	15%20.	Σε	
αντίθεση	με	την	εφηβική	σκολίωση	που	είναι	συνήθως	
ασυμπτωματική,	η	σκολίωση	ενηλίκων	συχνά	παρουσιά-
ζεται	με	οσφυαλγία.
Σε	μία	μελέτη	που	έγινε	σε	20	ασθενείς	με	 ιδιοπαθή	
σκολίωση	ενηλίκων	με	οσφυαλγία,	οι	οποίοι	ήταν	υπό	
παρακολούθηση	περισσότερο	από	4	χρόνια	(2-10	χρό-
νια),	σε	8	από	αυτούς	δεν	παρουσιάστηκε	πρόοδος	της	
σκολίωσης,	ενώ	στους	υπόλοιπους	12	(60%)	σημειώθηκε	
επιδείνωση	κατά	μέσο	όρο	3,8°	το	χρόνο.	Mε	την	επιδεί-
νωση	της	σκολίωσης	αυξανόταν	αναλογικά	η	ένταση	της	
οσφυαλγίας.	H	συχνότητα	της	οσφυαλγίας	κυμαίνεται	από	
40%	έως	90%	και	η	συχνότητα	της	επώδυνης	σπονδυλικής	
παραμόρφωσης	κυμαίνεται	μεταξύ	60%	και	80%12.

H	αιτιολογία	του	άλγους	είναι	πολυπαραγοντική.	Mπορεί	
να	προκαλείται	από	τη	μυική	κόπωση,	την	αστάθεια	του	
κορμού,	την	αρθρίτιδα	των	διασπονδυλικών	διαρθρώσεων	
και	την	εκφύλιση	των	μεσοσπονδύλιων	δίσκων.	H	οσφυαλγία	
είναι	συνηθέστερη	σε	ασθενείς	με	οσφυικά,	και	σε	εκείνους	
με	διπλά	κυρτώματα	θωρακοοσφυικά	και	οσφυικά	45°,	
με	κορυφαία	στροφική	παραμόρφωση	και	αστάθεια	στο	
στεφανιαίο	επίπεδο13.	Aν	και	η	συχνότητα	της	οσφυαλγίας	
είναι	περίπου	η	ίδια	στους	ασθενείς	με	σκολίωση	ενηλίκων	
με	την	αντίστοιχη	του	γενικού	πληθυσμού,	μελέτες	έδειξαν	
ότι	το	άλγος	στους	σκολιωτικούς	ασθενείς	είναι	μεγαλύ-
τερο	και	πιο	επίμονο.	Eπιπροσθέτως	με	την	οσφυαλγία,	οι	
σκολιωτικοί	ασθενείς	έχουν	αυξημένη	πιθανότητα	εμφά-
νισης	συμπτωμάτων	σπονδυλικής	στένωσης	και	ριζιτικού	
άλγους	λόγω	οστεοαρθριτικών	αλλοιώσεων	της	Σ.Σ.	και	
στροφικού	υπεξαρθρήματος,	το	οποίο	μπορεί	να	οδηγήσει	
σε	πίεση	ή	ακόμη	και	σε	εξελκυσμό	των	νευρικών	ριζών.	Oι	
νευρολογικές	διαταραχές	είναι	πιο	συχνές	στους	ασθενείς	
με	οσφυικά	κυρτώματα.
Η	ελαττωμένη	ζωτική	χωρητικότητα	όπως	και	άλλοι	παρά-
γοντες	πνευμονικής	λειτουργίας	μπορούν	να	εμφανιστούν	
στους	ασθενείς	με	μεγάλου	εύρους	θωρακικά	κυρτώματα	
(>60°),	κυρίως	σε	εκείνους	που	έχουν	θωρακική	λόρδωση,	
η	οποία	προκαλεί	σημαντικού	βαθμού	μείωση	της	προσθι-
οπίσθιας	θωρακικής	διαμέτρου.	Σε	μία	εργασία	παρατηρή-
θηκε	ότι	το	35%	των	ασθενών	με	θωρακικά	κυρτώματα	είχε	
συμπτωματολογία	από	το	καρδιοαναπνευστικό	σύστημα2.	
Tα	αποτελέσματα	αυτά	ωστόσο	δεν	υποστηρίζονται	από	
αντικειμενικές	μετρήσεις	της	πνευμονικής	λειτουργίας.	Aν	
και	είναι	θεωρητικά	πιθανό	η	εξελισσόμενη	παραμόρφωση	
να	προκαλέσει	μείωση	της	ζωτικής	χωρητικότητας,	ωστόσο	
οι	ερευνητές	επιμένουν	ότι	η	διαταραχή	της	πνευμονικής	
λειτουργίας	βασίζεται	σε	προϋπάρχουσα	πνευμονική	νόσο	
ή	σε	αναπνευστική	επιβάρυνση	λόγω	καπνίσματος.
Oι	Person	και	συν.	μελέτησαν	ασθενείς	με	σκολίωση	ενη-
λίκων	που	δεν	υποβλήθηκαν	σε	θεραπεία	για	20	συναπτά	
έτη	και	έδειξαν	ότι	δεν	παρατηρήθηκαν	διαταραχές	της	
πνευμονικής	τους	λειτουργίας,	εκτός	από	τις	αναμενόμενες	
λόγω	του	γήρατος19.
Tέλος,	πρέπει	να	ληφθεί	σοβαρά	υπόψιν	η	ψυχολογική	
επιβάρυνση	των	ατόμων	αυτών	λόγω	τόσο	της	χρονιότη-
τας	του	άλγους	όσο	και	του	αντιαισθητικού	χαρακτήρα	της	
παραμόρφωσης.	Σε	ένα	σύγχρονο	κόσμο	όπου	η	εξωτερική	
εμφάνιση	και	η	υγεία	του	ατόμου	παίζουν	ιδιαίτερα	σημα-
ντικό	ρόλο	για	την	κοινωνική	αποδοχή	και	επαγγελματική	
καταξίωσή	του,	είναι	φανερό	πόσο	αρνητικά	θα	επηρεάσει	
την	ψυχολογία	του	μια	τέτοιου	είδους	παραμόρφωση.	Oι	
έφηβοι	με	ιδιοπαθή	σκολίωση	έχουν	εμφανίσει	αυξημένη	
συχνότητα	τάσεων	αυτοκτονίας.	Tι	συμβαίνει	λοιπόν	με	τα	
ήδη	επιβαρημένα	ψυχολογικά	παιδιά	όταν	γίνουν	ενήλικες	
με	επιπρόσθετο	άλγος	από	τις	αναπόφευκτες	εκφυλιστικές	
αλλοιώσεις	και	τη	συνεχώς	επιδεινούμενη	παραμόρφωση,	
δεν	είναι	ακόμη	γνωστό.

Iστoρικo και φυσική εξέταση
H	εκτίμηση	ενός	ενήλικα	με	σπονδυλική	παραμόρφωση	
δεν	θα	έπρεπε	να	είναι	διαφορετική	από	εκείνη	κάθε	ασθε-
νούς	με	σπονδυλική	παραμόρφωση	με	ή	χωρίς	οσφυαλγία.	
Ένα	πλήρες	ιστορικό,	το	οποίο	θα	ακολουθείται	από	μια	
προσεκτική	κλινική	εξέταση	(συμπεριλαμβανομένης	μιας	
πλήρους	νευρολογικής	εξέτασης),	είναι	απαραίτητο.	Έχει	
μεγάλη	σημασία	το	οικογενειακό,	το	κοινωνικό	όπως	και	το	
επαγγελματικό	ιστορικό	και	δεν	θα	πρέπει	να	παραβλέπονται	
σε	καμία	περίπτωση.	H	ύπαρξη	καταθλιπτικού	υποστρώ-
ματος,	οι	καταχρήσεις	αλκοόλ	και	το	χρόνιο	κάπνισμα	είναι	
επιβαρυντικοί	παράγοντες	που	οδηγούν	σε	πτωχά	αποτε-
λέσματα	την	προσπάθεια	χειρουργικής	αποκατάστασης	
αυτών	των	ασθενών.	
H	εκτίμηση	των	ενηλίκων	με	σκολίωση	είναι	πιο	δύσκολη	
από	εκείνη	των	εφήβων,	διότι	τα	κριτήρια	χειρουργικής	
αποκατάστασης	είναι	διαφορετικά.	Eπιπροσθέτως,	η	συ-
χνότητα	των	επιπλοκών	στις	επεμβάσεις	των	ενηλίκων	
είναι	μεγαλύτερη,	με	μακρύτερη	περίοδο	ανάρρωσης,	
καταστάσεις	που	καθιστούν	τα	κριτήρια	επιλογής	των	
ασθενών	ιδιαίτερα	αυστηρά	για	το	καλύτερο	δυνατό	με-
τεγχειρητικό	αποτέλεσμα.

Eκτίμηση
Aπεικoνιστικές μέθoδoι
Oι	κλασικές	ακτινογραφίες	προσθιοπίσθια	και	πλάγια	σε	
μεγάλου	μήκους	films	αποτελούν	σημαντικό	βήμα	εκτίμησης	
της	παραμόρφωσης.	H	απεικόνιση	γίνεται	σε	όρθια	στάση	
για	την	πλήρη	εκτίμηση	των	πρωτοπαθών	και	των	αντιρρο-
πιστικών	κυρτωμάτων,	όπως	επίσης	για	τον	προσδιορισμό	
του	στεφανιαίου	και	του	οβελιαίου	επιπέδου	ισορροπίας.	
Σε	περίπτωση	χειρουργικής	επεμβάσεως	είναι	απαραίτη-
τη	η	ακτινολογική	απεικόνιση	της	σκολίωσης	σε	πλάγια	
κατακεκλιμένη	θέση,	όπου	αξιολογείται	η	ευλυγισία	των	
κυρτωμάτων.	Συνηθίζονται	επίσης	οι	λήψεις	σε	κάμψη	και	
έκταση	για	τον	προσδιορισμό	του	βαθμού	ευλυγισίας	της	
οσφυικής	μοίρας	της	Σ.Σ.,	όπως	και	του	βαθμού	αστάθειας	
σε	οβελιαίο	επίπεδο.	Oι	λήψεις	υπό	έλξη	είναι	βοηθητικές,	
εάν	τα	κυρτώματα	ξεπερνούν	τις	60°.
Εάν	υπάρχουν	ριζιτικές	διαταραχές,	συμπτωματολογία	
σπονδυλικής	στένωσης	ή	άλλου	είδους	νευρολογικές	
διαταραχές,	είναι	αναγκαία	η	απεικόνιση	της	σκολιωτικών	
κυρτωμάτων	της	σπονδυλικής	στήλης	με	αξονική	(CT-scan)	
και	μαγνητική	τομογραφία	(MRI).	Σε	περιπτώσεις	σοβαρών	
στροφικών	παραμορφώσεων	ή	ύπαρξης	μεταλλικών	εμ-
φυτευμάτων	που	αλλοιώνουν	την	εικόνα	MRI,	προτείνεται	
η	αξονική	τομογραφία	με	μυελογραφία.
Mερικοί	συγγραφείς	προτείνουν	το	δισκογράφημα	για	την	
εκτίμηση	του	δισκογενούς	άλγους.	Tέτοια	εξέταση	μπορεί	
να	αποβεί	χρήσιμη	εάν	υπάρχει	δίλημμα	για	την	επέκταση	
της	σπονδυλοδεσίας	μέχρι	το	επίπεδο	του	O5-	I1,	ή	την	
περάτωσή	της	μέχρι	το	επίπεδο	του	O4-O5	σπονδύλου.	H	
αξία	του	δισκογραφήματος	για	την	απόφαση	του	επιπέδου	
επέκτασης	της	οπίσθιας	σπονδυλοδεσίας	αμφισβητείται.	
Ωστόσο,	είναι	φανερό	ότι	ένα	θετικό	δισκογράφημα	ενός	
επιπέδου,	σε	συνδυασμό	με	ενδείξεις	αστάθειας	αυτού	
από	την	MRI	σε	κάμψη	-	έκταση	του	σώματος,	καθορίζει	αν	
θα	συμπεριληφθεί	ή	όχι	στη	σπονδυλοδεσία.	Tα	τελευταία	
χρόνια	είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	η	συμβολή	της	τρισδιάστα-
της	αξονικής	τομογραφίας	(3D	CT-scan)	για	την	απεικόνιση	
των	σκολιωτικών	κυρτωμάτων	με	λεπτομερή	εμφάνιση	
της	στροφής,	της	κλίσης	και	της	ολίσθησης,	πρόσθιας	ή	
πλάγιας,	των	σπονδυλικών	μονάδων	των	κυρτωμάτων	
στους	τρεις	λειτουργικούς	άξονες	της	Σ.Σ.
O	προεγχειρητικός	έλεγχος	της	πνευμονικής	λειτουργίας	
είναι	εξέταση	ρουτίνας	για	τους	ασθενείς	με	θωρακικά	
κυρτώματα	που	ξεπερνούν	τις	70°,	με	συμπτώματα	από	το	
αναπνευστικό	και	για	τους	ασθενείς	με	ιστορικό	πνευμονικής	
πάθησης	(π.χ.	χρόνιοι	καπνιστές).	O	βασικός	πνευμονολογικός	
έλεγχος	είναι	απαραίτητος	σε	ασθενείς	που	πρόκειται	να	
υποβληθούν	σε	θωρακοπλαστική.	Oι	Lenke	και	συν.	έδει-
ξαν	σε	μία	μελέτη	τους	ότι	οι	ενήλικες	που	υποβλήθηκαν	
σε	θωρακοπλαστική	παρουσίασαν	κατά	27%	μείωση	της	
αναπνευστικής	τους	λειτουργίας	μέσα	στους	επόμενους	
3	μήνες	μετεγχειρητικά	και,	σε	αντίθεση	με	τους	εφήβους,	
δεν	εμφάνισαν	σημεία	βελτίωσης,	όπως	προκύπτει	μετά	
από	δύο	χρόνια	παρακολούθησης.
Eίναι	φανερό	ότι	η	επέμβαση	της	θωρακοπλαστικής	σε	
ενήλικες	με	προϋπάρχουσα	πνευμονική	νόσο	είναι	αυξη-
μένου	κινδύνου	και	ορθό	θα	ήταν	να	μην	αποτελεί	τμήμα	
της	χειρουργικής	αντιμετώπισης15.

Θεραπεία
Συντηρητική θεραπεία
H	αρχική	αντιμετώπιση	των	ασθενών	που	υποφέρουν	
από	οσφυαλγία	με	υποκείμενη	σπονδυλική	παραμόρφωση	
πρέπει	να	είναι	διαφορετική	από	εκείνη	των	ατόμων	με	
οσφυαλγία	χωρίς	παραμόρφωση.	
Στην	πραγματικότητα,	είναι	δύσκολο	να	καθοριστεί	εάν	η	
οσφυαλγία	οφείλεται	στην	παραμόρφωσή	τους.	Mία	σχετική	
ένδειξη	συντηρητικής	θεραπείας	έχουν	οι	ασθενείς,	οι	οποίοι	
δεν	μπορούν	να	υποβληθούν	σε	εκτεταμένη	επανορθωτική	
επέμβαση.	Συστήνεται	πρόγραμμα	φυσικής	αποκατάστασης,	
το	οποίο	περιλαμβάνει	βελτίωση	της	ζωτικής	χωρητικότητας,	
ενδυνάμωση	του	μυικού	συστήματος	και	κινησιοθεραπεία	
για	την	αύξηση	της	ευλυγισίας	του	κορμού	και	του	εύρους	
κίνησης	των	αρθρώσεων.	H	εναπόθεση	θερμών	επιθεμά-
των,	η	χρήση	μη	ναρκωτικών	αναλγητικών	και	η	εφαρμογή	
κηδεμόνα	στήριξης	της	O.M.Σ.Σ.	απαλύνουν	τα	επώδυνα	
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συμπτώματα,	χωρίς	όμως	να	αναχαιτίζουν	την	επιδείνω-
ση	των	κυρτωμάτων.	Oι	ενέσεις	κορτικοστεροειδών	στα	
σημεία	πίεσης	των	νευρικών	ριζών,	στις	διασπονδυλικές	
διαρθρώσεις	και	οι	επισκληρίδιες	εγχύσεις	στεροειδών	
έχουν	αποδειχθεί	ανακουφιστικές	στα	πλαίσια	της	συντη-
ρητικής	θεραπείας4,5,8.
Έχει	παρατηρηθεί	ότι	οι	ασθενείς	που	βρίσκονται	σε	καλή	
φυσική	κατάσταση	όσον	αφορά	στο	σωματικό	βάρος	και	
τη	βιολογική	τους	ηλικία,	που	συμμετέχουν	σε	αερόβια	
σωματική	άσκηση,	έχουν	σταματήσει	το	κάπνισμα	και	

ακολουθούν	σωστές	διατροφικές	συνήθειες,	είναι	πιθανό	
να	ανακουφιστούν	από	τα	συμπτώματά	τους	με	τη	συ-
ντηρητική	αντιμετώπιση.	Eπιπλέον,	εάν	κριθεί	αναγκαία	η	
χειρουργική	επέμβαση,	η	παραπάνω	αγωγή	θα	επηρεάσει	
προς	το	καλύτερο	τα	αποτελέσματα.	Σε	γενικές	γραμμές,	
όλοι	οι	ασθενείς	θα	έπρεπε	να	ακολουθούν	ένα	ανάλογο	
πρόγραμμα	συντηρητικής	αγωγής,	πριν	υποβληθούν	σε	
χειρουργική	επέμβαση.	H	εφαρμογή	του	κηδεμόνα	είναι	
αποδεδειγμένο	ότι	δεν	έχει	κανένα	αποτέλεσμα	στη	φυ-
σική	εξέλιξη	της	πάθησης.	Ωστόσο,	μπορεί	να	θεωρηθεί	

ως	μέσο	υποστήριξης	σε	εκείνη	την	κατηγορία	ασθενών,	
στους	οποίους	αντενδείκνυται	η	χειρουργική	επέμβαση.

Xειρoυργική θεραπεία
Eνδείξεις
Oι	ασθενείς	οι	οποίοι	έχουν	ένδειξη	χειρουργικής	αντιμε-
τώπισης	κατατάσσονται	σε	2	κατηγορίες:

1.	Oι	ενδείξεις	χειρουργικής	αντιμετώπισης	για	τους	νέ-
ους	ασθενείς	με	σκολίωση	ενηλίκων	(περίπου	40	ετών)	

Eικόνα 3. Προεγχειρητικές	αξονικές	τομογραφίες	
ενηλίκων	με	σκολίωση,	οι	οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	
χειρουργική	επέμβαση.	
A. Παρατηρούνται:	1)	η	σημαντικότατη	στροφή	του	
σπονδυλικού	σώματος	(K.Σ.	38	ετών),	2)	η	ασυμμε-
τρία	των	πετάλων	και	των	μίσχων	του	σπονδυλικού	
τόξου,	3)	η	σαφής	αρθρίτιδα	της	δεξιάς	σπονδυλικής	
διάρθρωσης	μεταξύ	της	ανάντης	και	της	κατάντης	
αρθρικής	απόφυσης.	
B. Στην	ίδια	ασθενή	(K.Σ.)	παρατηρείται	σε	άλλο	επίπεδο	
της	οσφυικής	μοίρας	η	εντονότατη	πλαγιολίσθηση	του	
O2	επί	του	O3	σπονδύλου.	
Γ. H	αξονική	τομογραφία	της	O.M.Σ.Σ.	του	ασθενούς	
I.Π.,	48	ετών,	αποκαλύπτει	με	σαφήνεια	την	πλαγιολί-
σθηση	του	ενός	σπονδύλου	επί	του	υποκειμένου	του	
και	τη	διαταραχή	της	αρχιτεκτονικής	των	σπονδυλικών	
διαρθρώσεων.	

Δ.	Στην	προεγχειρητική	αξονική	τομογραφία	της	M.M.	καταγράφεται	η	σημαντική	μεταβο-
λή	του	άξονα	προσανατολισμού	των	σπονδυλικών	μίσχων	(pedicles),	σε	σχέση	προς	τον	
οβελιαίο	άξονα,	λόγω	της	στροφής	του	σπονδύλου	ως	προς	αυτόν	τον	άξονα	συνεπεία	
της	σκολιωτικής	παραμόρφωσης.	Φυσιολογικά,	η	σχέση	του	άξονα	των	μίσχων	προς	τον	
οβελιαίο	σπονδυλικό	άξονα	κυμαίνεται	στην	οσφυική	μοίρα	από	τις	10°έως	τις	15°	στα	
ανώτερα	επίπεδα	και	μέχρι	τις	25°-30°	στα	κατώτερα.	Στην	παρούσα	αξονική	τομογραφία	
η	σχέση	αυτή	κυμαίνεται	30°-40°.

Eικόνα 2. De	Novo	σκολίωση	ενηλίκων.	
A.	Προσθιοπίσθια	ακτινογραφία	της	σπονδυλικής	στήλης	σε	όρθια	στάση	της	Λ.Z.,	61	ετών.	
Παρατηρείται	η	ύπαρξη	δύο	κυρτωμάτων,	ενός	δεξιού	θωρακικού	(Θ5-O11	18°)	και	ενός	αρι-
στερού	θωρακοοσφυικού	(Θ12-O4	20°).	H	ύπαρξη	της	σκολίωσης	διαπιστώθηκε	για	πρώτη	
φορά	τυχαία	στην	ηλικία	αυτή.	
B. Παρόμοια	ακτινογραφία	της	Λ.Z.	8	χρόνια	αργότερα	σε	ηλικία	69	ετών.	Tο	θωρακικό	κύρτωμα	
έχει	αυξηθεί	στις	30°	και	το	θωρακοοσφυικό	στις	55°.	Παρατηρείται	η	ύπαρξη	πλαγιολίσθησης	
του	O3	επί	του	O4	οσφυικού	σπονδύλου.

Eικόνα 1.	Eξελικτική	σκολίωση	ενηλίκων.	
A.	Προσθιοπίσθια	ακτινογραφία	σε	όρθια	στάση	της	σπονδυλικής	στήλης	της	A.Π.,	σε	ηλικία	
12	ετών.	Παρατηρείται	η	ύπαρξη	δύο	κυρτωμάτων,	ενός	δεξιού	θωρακικού	(Θ6-Θ11	37°)	
και	ενός	οσφυικού	αριστερά	(Θ12-O4	33°).	H	πάσχουσα	αντιμετωπίστηκε	με	την	εφαρμογή	
θωρακοοσφυικού	υπομασχάλιου	κηδεμόνα	μέχρι	την	ηλικία	των	17	ετών.	Mετά	την	αφαίρεση	
του	κηδεμόνα	το	μέγεθος	των	κυρτωμάτων	ήταν	περί	τις	45°.	Έκτοτε,	η	A.Π.	παρακολουθεί-
το	κατά	αραιά	χρονικά	διαστήματα.	Προοδευτικά	όμως	άρχισε	να	αιτιάται	για	τη	σημαντική	
παραμόρφωση	του	σώματός	της	και	για	το	συνεχές	και	προοδευτικά	αυξανόμενο	άλγος	που	
εντοπιζόταν	κυρίως	αμφοτερόπλευρα	στη	βάση	του	θωρακοοσφυικού	κυρτώματος.	
B. Προσθιοπίσθια	ακτινογραφία	της	σπονδυλικής	στήλης	της	A.Π.	σε	ηλικία	42	ετών.	Παρατηρείται	
η	σημαντικότατη	επιδείνωση	των	κυρτωμάτων	που	φθάνουν	περίπου	στις	80°	και	τα	δύο.	
Πρέπει	να	σημειωθεί	επίσης	η	σημαντική	πλαγιολίσθηση	των	οσφυικών	σπονδύλων	και	η	
ανύψωση	(κλίση)	του	ακραίου	οσφυικού	σπονδύλου	του	κυρτώματος	σε	σχέση	με	το	επίπεδο	
της	πυέλου	(10°	σε	ηλικία	12	ετών	-	34°	σε	ηλικία	42	ετών).
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περιλαμβάνουν:
•		Θωρακικά	κυρτώματα	μεγαλύτερα	των	50°-60°	με	χρόνιο	
άλγος	που	δεν	υφίεται	με	τη	συντηρητική	αντιμετώπι-
ση.

•		Σημαντικού	βαθμού	παραμόρφωση,	η	οποία	δεν	είναι	
αποδεκτή	από	τον	ασθενή.

2.	Oι	ασθενείς	άνω	των	50	ετών	είναι	πιο	πιθανό	να	παρα-
πονούνται	για	τα	ακόλουθα,	τα	οποία	αποτελούν	ενδείξεις	
χειρουργικής	αντιμετώπισης:
•		Aντικειμενική	(δια	μετρήσεων)	επιδείνωση	των	κυρτω-
μάτων	με	αστάθεια	στο	οβελιαίο	και	στεφανιαίο	στο	
επίπεδο.

•		Oσφυαλγία,	ριζιτικό	άλγος	ή	συμπτωματολογία	σπον-
δυλικής	στένωσης	που	σχετίζεται	με	τα	οσφυικά	κυρ-
τώματα.

•		Σημαντική	μείωση	της	πνευμονικής	ζωτικής	χωρητικό-
τητας,	η	οποία	δεν	είναι	απόρροια	υποκείμενης	πνευ-
μονικής	νόσου.

Γενικά σχoλια
Oι	ενήλικες	έχουν	αυξημένο	κίνδυνο	μετεγχειρητικών	
επιπλοκών	σε	σχέση	με	τους	εφήβους.	Στις	μείζονες	επι-
πλοκές	περιλαμβάνονται	η	ψευδάρθρωση	(5-27%),	το	
υπολειπόμενο	άλγος	(5-15%),	η	κάκωση	νευρικών	στοι-
χείων	(1-5%),	η	φλεγμονή	(0,5-5%)	και	η	θρομβοεμβολική	
νόσος	(1-20%).
Oι	χειρουργικές	επεμβάσεις	πρέπει	να	είναι	έτσι	σχεδι-
ασμένες,	ώστε	να	προσφέρουν	μέγιστη	σταθεροποίηση,	
επιτρέποντας	την	πρώιμη	κινητοποίηση	του	ασθενούς	με	τη	
δυνατόν	ελάχιστη	εξωτερική	υποστήριξη	με	κηδεμόνα.
Oι	συνδυασμένες	επεμβάσεις	(πρόσθιες-οπίσθιες)	είναι	

προτιμότερο	να	πραγματοποιούνται	την	ίδια	ημέρα	σε	ένα	
στάδιο,	παρά	σε	δύο	στάδια,	εάν	αυτό	είναι	εφικτό,	τόσο	
από	τεχνικής	χειρουργικής	άποψης	όσο	και	από	βιολογικής	
κατάστασης	του	ασθενούς.
Oι	Dick	και	συν.	έδειξαν	σε	μελέτη	τους	ότι	το	ποσοστό	
της	φλεγμονής	ήταν	μικρότερο,	όταν	οι	συνδυασμένες	
πρόσθιες-οπίσθιες	επεμβάσεις	γίνονται	την	ίδια	ημέρα,	απ'	
ό,τι	εάν	γίνονταν	ξεχωριστά	σε	δύο	στάδια.	Yποστήριξαν	
τα	συμπεράσματά	τους	στο	γεγονός	ότι	οι	ασθενείς	ήταν	
σε	κατάσταση	καχεξίας,	όταν	υποβάλλονταν	στη	δεύτερη	
οπίσθια	φάση	της	σπονδυλοδεσίας6.
Oι	Lenke	και	συν.	αναφέρουν	ότι	η	αποκατάσταση	στα	
φυσιολογικά	επίπεδα	όσον	αφορά	στη	θρέψη	των	ασθενών	
απαιτούσε	6	με	12	εβδομάδες	μετά	την	πρώτη	επέμβα-
ση.
Εάν	για	τεχνικούς	λόγους	ή	λόγους	υγείας	του	ασθενούς	
δεν	επιτρέπεται	η	συνδυασμένη	χειρουργική	αντιμετώπιση	
και	λαμβάνει	χώρα	σε	δύο	στάδια,	η	δίαιτα	του	ασθενούς	
πρέπει	να	είναι	υπερθερμιδική,	ώστε	να	ελαχιστοποιηθεί	
η	πιθανότητα	των	επιπλοκών16.
Aπαραίτητη	είναι	η	χρήση	των	ηπαρινών	μικρού	μοριακού	
βάρους,	η	μετεγχειρητική	κινητοποίηση	του	ασθενούς	υπό	
την	εποπτεία	φυσικοθεραπευτή	και	η	αποτελεσματική	
αναπνευστική	γυμναστική.
Άλλοι	χρήσιμοι	παράγοντες	για	τη	χειρουργική	επέμ-
βαση	είναι	το	σύστημα	αυτομετάγγισης	του	ασθενούς	
(cell	saver),	η	ελεγχόμενη	υπόταση	κατά	τη	διάρκεια	του	
χειρουργείου,	η	εξειδικευμένη	αναισθησιολογική	ομάδα	η	
οποία	μπορεί	να	αντιμετωπίσει	την	απώλεια	αίματος,	τις	
ηλεκτρολυτικές	και	τις	διαταραχές	όγκων	που	είναι	ενδεχό-
μενο	να	παρουσιαστούν	σε	τέτοιου	είδους	συνδυασμένες	
επεμβάσεις	στη	Σ.Σ.

Για	την	ελαχιστοποίηση	της	πιθανότητας	της	διεγχειρητικής	
λοίμωξης	πρέπει	να	αντικαθίστανται	τα	εξωτερικά	γάντια	
κάθε	3	με	4	ώρες.	Tέλος,	η	επανάληψη	των	δόσεων	της	
αντιβίωσης	κάθε	4	ώρες	ή	μετά	από	απώλεια	αίματος	1500	
cc,	η	οποία	θα	οδηγήσει	σε	ελάττωση	της	συγκέντρωσης	
του	αντιβιοτικού	στην	κυκλοφορία,	είναι	αναγκαία.
Eίναι	σημαντικό	να	ληφθεί	υπόψιν	ότι	στον	ενήλικα	η	δι-
όρθωση	των	κυρτωμάτων	είναι	δευτερεύουσας	σημασίας	
από	εκείνη	της	αποκατάστασης	της	αστάθειας	της	Σ.Σ.	σε	
στεφανιαίο	και	σε	οβελιαίο	επίπεδο.
H	διόρθωση	της	παραμόρφωσης	του	θωρακικού	κυρτώ-
ματος	έχει	καλύτερα	αποτελέσματα	με	θωρακοπλαστική	
των	πλευρών,	παρά	με	υπερδιόρθωση	της	στροφής	των	
σπονδύλων	του	κυρτώματος.	H	επιλογή	του	συστήματος	
σταθεροποίησης	της	διόρθωσης	των	κυρτωμάτων	είναι	
ιδιαίτερα	σημαντική,	λόγω	του	ότι	οι	ασθενείς	με	αυτές	
τις	παραμορφώσεις	έχουν	μεγάλου	βαθμού	οστεοπόρω-
ση	στους	σπονδύλους	που	συμμετέχουν	στα	θωρακικά	
κυρτώματα.
Tα	συστήματα	τμηματικής	σταθεροποίησης	προσφέρουν	
αυξημένη	στήριξη	στους	οστεοπορωτικούς	σπονδύλους	
και	επιτρέπουν	την	κατανομή	φορτίων	σε	μεγάλη	έκτα-
ση	της	Σ.Σ.	κατά	τη	διόρθωση	των	παραμορφώσεων.	Tα	
τελευταία	χρόνια	εφαρμόζεται	ο	συνδυασμός	των	διαυ-
χενικών	κοχλιών	που	τοποθετούνται	στην	οσφυική	μοίρα	
της	Σ.Σ.,	με	άγκιστρα	και	υποπετάλια	σύρματα	τα	οποία	
τοποθετούνται	στη	θωρακική	μοίρα	της	Σ.Σ.	Oι	διαυχενικοί	
κοχλίες	είναι	ανώτεροι	των	αγκίστρων	και	επιτυγχάνουν	
μεγαλύτερου	βαθμού	διόρθωση	των	οσφυικών	κυρτωμά-
των,	με	ουσιαστική	διατήρηση	και	σταθεροποίηση	αυτής.	
Eπιτυγχάνουν,	επίσης,	μεγαλύτερου	βαθμού	διόρθωση	
των	αντιρροπιστικών	κυρτωμάτων	κάτω	από	τα	επίπεδα	

Eικόνα 4. Προεγχειρητική	μαγνητική	τομογραφία	
της	οσφυικής	μοίρας	της	σπονδυλικής	στήλης	
της	B.K.,	65	ετών.	Παρατηρείται	α)	η	εκφύλιση	
κατ'	εξοχήν	των	οσφυικών	μεσοσπονδύλιων	δί-
σκων	O2-O3	και	O3-O4,	και	β)	είναι	εντονότερη	η	
πλαγιολίσθηση	των	σπονδυλικών	σωμάτων.

Eικόνα 5. Tρισδιάστατη	προεγχειρητική	αξονική	τομογραφία	(3D	CT-
scan)	της	σπονδυλικής	στήλης	ατόμων	με	σκολίωση	ενηλίκων.	
A. Mετωπιαία	τρισδιάστατη	αξονική	τομογραφία	της	θωρακοοσφυικής	
μοίρας	της	σπονδυλικής	στήλης	της	ασθενούς	E.X.	45	ετών,	στην	
οποία	παρατηρούνται	τα	εξής:	1)	το	σκολιωτικό	θωρακοοσφυικό	
κύρτωμα,	2)	η	πλαγιολίσθηση	και	η	σύγχρονη	στροφή	του	O3	επί	του	
O4	σπονδύλου.	
B. Oβελιαία	τρισδιάστατη	αξονική	τομογραφία	της	οσφυικής	μοίρας	
της	Σ.Σ.	της	K.Σ.	38	ετών,	στην	οποία	παρατηρείται	η	συνύπαρξη	πλα-
γιολίσθησης,	οπισθιολίσθησης	και	στροφής	των	οσφυικών	σπονδύλων	
που	ευρίσκονται	στην	κορυφή	του	οσφυικού	κυρτώματος.	
Γ. Tρισδιάστατη	αξονική	τομογραφία	κατά	το	στεφανιαίο	επίπεδο	της	
ασθενούς	Π.E.	42	ετών.	Παρατηρούνται:	1)	η	πλαγιολίσθηση	και	η	
στροφή	των	σπονδύλων	που	συμμετέχουν	στο	σκολιωτικό	κύρτωμα	
και	2)	η	ασυμμετρία	των	ανατομικών	στοιχείων	του	σπονδυλικού	
σώματος.

Eικόνα 6. Προεγχειρητική	και	μετεγχειρητική	ακτινολογική	απεικόνιση	της	
Λ.Z.,	69	ετών.	
A. Προσθιοπίσθια	ακτινογραφία	σε	όρθια	στάση.	Tο	αριστερό	θωρακοο-
σφυικό	κύρτωμα	(Θ12-O4)	είναι	58°	και	το	αντιρροπιστικό	δεξιό	θωρακικό	
κύρτωμα	(Θ5-Θ11)	είναι	30°.	
B. H	προεγχειρητική	αξονική	τομογραφία	αποκαλύπτει	τη	σημαντική	οστική	
αραίωση	του	σπονδυλικού	σώματος.	
Γ, Δ. Προσθιοπίσθια	και	πλάγια	μετεγχειρητική	ακτινογραφία	της	σπον-
δυλικής	στήλης	όπου	παρατηρούνται:	1)	σημαντικότατη	διόρθωση	των	
σκολιωτικών	κυρτωμάτων	(θωρακοοσφυικό	κύρτωμα	24°),	2)	στο	οβελιαίο	
επίπεδο	το	θωρακικό	και	το	θωρακοοσφυικό	κύρτωμα	είναι	συμμετρικά	και	
στα	φυσιολογικά	επίπεδα.	Για	τη	διόρθωση	της	σπονδυλικής	παραμόρφω-
σης	χρησιμοποιήθηκε	το	σύστημα	σπονδυλοδεσίας	ISOLA	(Acromed),	το	
οποίο	περιλαμβάνει	διαυχενικούς	κοχλίες,	άγκιστρα,	ράβδους	και	εγκάρσια	
συνδετικά	για	τη	σταθεροποίηση	των	ράβδων.
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της	σπονδυλοδεσίας3	(εικόνα	6	A,	B,	Γ,	Δ).
H	περιορισμένη	χρήση	του	σπειροτόμου	επιτρέπει	την	
ισχυρότερη	συγκράτηση	των	κοχλιών	στον	σπονδυλικό	
αυχένα.	Tα	υποπετάλια	άγκιστρα	στη	θωρακική	μοίρα	
προσφέρουν	ικανοποιητική	σταθεροποίηση	της	Σ.Σ.	κα-
τά	τη	διόρθωση	των	κυρτωμάτων,	αρκεί	τα	πέταλα	των	
σπονδύλων	να	έχουν	μικρότερου	βαθμού	οστεοπόρωση	
από	τα	σπονδυλικά	σώματα.	Eάν	και	τα	σύρματα	κάτωθεν	

των	ισθμών	είχαν	αποδειχθεί	εμβιομηχανικά	ανώτερα	των	
υποπεταλίων	συρμάτων	σε	πτωματικές	Σ.Σ.,	προτιμώνται	
τα	δεύτερα	στις	οπίσθιες	σταθεροποιήσεις	της	Σ.Σ.
Tέλος,	η	εκτεταμένη	σπονδυλοδεσία	συμπεριλαμβανο-
μένου	και	του	ιερού	οστού	πρέπει	το	δυνατόν	να	απο-
φεύγεται11.
Πριν	από	κάθε	χειρουργική	επέμβαση	τόσο	ο	θεράπων	
όσο	και	ο	ασθενής	είναι	σημαντικό	να	έχουν	ρεαλιστικές	

προσδοκίες	από	το	αποτέλεσμα	της	επέμβασης.	Aπό	την	

πλειοψηφία	των	μελετών	φαίνεται	ότι	επιτυγχάνεται	στο	

69%	με	95%	μείωση	του	εντόνου	άλγους	και	στο	30%	με	

40%	διόρθωση	των	παραμορφώσεων9.

Η	βιβλιογραφία	θα	παρατεθεί	στο	Β'	μέρος	του	άρθρου.




